
 

INFORMASJON TIL DEG SOM ER TILDELT OMSORGSLEILIGHET  

Bofellesskap er en leilighet som eies av Gausdal kommune og det betales månedlig husleie.  

I tillegg kommer utgifter til strøm. Leilighetene er på ca. 56 kvm med eget soverom, kjøkken 

og bad. I tillegg har leiligheten en egen bod.  

Vi har omsorgsleiligheter både i Forset og Follebu.  

 

Hva trenger jeg å ta med av private eiendeler til omsorgsboligen?  

• Den enkelte leietaker må møblere egen leilighet. Du må selv holde hygieneartikler, 
toalettpapir og vaskemidler til klesvask og rengjøring av leiligheten.  Du trenger 
vaskemaskin og det forventes at du anskaffer oppvaskmaskin og mikrobølgeovn ved 
behov for bistand med oppvask og oppvarming av mat.  

• Det er mulighet for felles bespisning (middag) for beboere i omsorgsleilighetene i 
Follebu.  

• Er du tildelt trygghetsalarm fra tidligere, tas denne med fra hjemme når du flytter.  
Ta kontakt med tildelingskontoret for å endre adressen i alarmsystemet.  

• Du er selv ansvarlig for verdisaker og innbo i egen leilighet og oppfordres til å forsikre 
ditt innbo.  

• Omsorgsleiligheten er en leid bolig hvor du har de samme rettigheter og plikter som 
om du bodde i din egen bolig. Tjenester som dagsenter, hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp må det søkes om og blir individuelt ut ifra ditt behov for bistand.  

• Du må selv betale for hjemmehjelp, medisiner og legebesøk.  

• Om ønskelig kan hjemmetjenesten hjelpe deg å opprette en fast leveringsavtale på 
inkontinensutstyr fra lokal leverandør. Dette leveres da til leiligheten din.  

• Ved behov for fysioterapeut, ergoterapeut, hverdagsrehabilitering, etc. må du selv, 
dine pårørende eller hjemmetjenesten kontakte tildelingskontoret.  

Som beboer i leid leilighet vil du ha fastlegeordning som tidligere.  

• Ved behov for hjelp til handling uten bistand fra pårørende eller bekjente, kan du ta 
kontakt med for eksempel småjobbsentralen eller frivillighetssentralen.  

• Det oppfordres til å ha tilgjengelig såpe og tørkepapir for hjemmetjenesten.  

 

Nyttige telefonnummer:  

Hovednummeret til hjemmetjenesten:  99 52 43 99  

Tildelingskontoret/Gausdal kommune:  61 22 44 00  


